
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2008/22646]N. 2008 — 4342 (2008 — 4174)
21 OKTOBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van arti-

kel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 25 november 2008, pagina 62260, dient
de publicatie als nietig beschouwd te worden.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2008/36381]N. 2008 — 4343
12 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleggen

van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;
Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, inzonderheid op artikel 5,

§ 4, tweede lid, artikel 6, § 2, artikel 11, derde lid, artikel 11bis, eerste en derde lid, artikel 12, § 1, en op artikel 25, § 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse

inburgeringsbeleid;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juni 2008;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°,

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. § 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het inburgeringsbeleid;

3° agentschap : het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken;

4° afdeling : de provinciale afdeling van het agentschap, bevoegd voor het werkingsgebied van het onthaalbureau;

5° handhavingsambtenaar : persoon aangesteld door het agentschap conform artikel 25, § 2, vierde lid van het
decreet, die een rechthebbende of verplichte inburgeraar, naargelang het geval, die een inbreuk als vermeld in artikel 2
heeft gepleegd, kan horen en hem een administratieve geldboete als vermeld in artikel 25, § 2, van het decreet kan
opleggen. Een handhavingsambtenaar heeft zijn standplaats in een bepaalde afdeling, maar is ook bevoegd om
rechthebbende en verplichte inburgeraars te horen en hen een administratieve geldboete op te leggen binnen de
werkingsgebieden waarvoor andere afdelingen bevoegd zijn.

6° Kruispuntbank Inburgering : de elektronische gegevensuitwisseling tussen de partners die betrokken zijn bij de
uitvoering van het decreet;

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. La ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique
dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2008/22646]F. 2008 — 4342 (2008 — 4174)
21 OCTOBRE 2008. — Arrêté royal modifiant l’article 225, § 5, de

l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994. — Erratum

Au Moniteur belge du 25 novembre 2008, page 62260, la publication
doit être considérer comme nulle.
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